
  

> Pilar Comunitat



Un (gran) nombre de persones treballa de forma col·laborativa (en general utilitzant 
l'Internet), amb  estructures jeràrquiques menys rígides, governança distribuïda, 
diferents models de sostenibilitat

> Forma organitzativa dels 
projectes de l’ESSC i el  procomú 
digital



  

> Model socio-econòmic procomú

Normes

Recurs

Procomú=
Un recurs compartit 
+ Una comunitat de persones
+ Unes normes acordades col·lectivament

Comunitat

Plataforma o eina digital Grup de treball Manifest

Projectes de programari lliure 

“... cuando hablamos de bienes comunes aludimos a 
un recurso, pero también a las normas que regulan su 
uso y, sin duda, a la comunidad activa que en la 
práctica elabora tales normas y a la fuerza de trabajo 
necesaria para mantener el recurso y su 
gobernanza…” 

Rubén Martínez et al. La Hidra 2016

manté

governa

manté

elabora 
i acorda

(*) [pro]comú
> profit comú 
Sinònims: comú, 
empriu, bé comunal, 
béns comuns



Què entenem per comunitat?

Els 4 elements fonamentals de tipus estructural que componen la 
comunitat són:

● la població: persones i grups que interaccionen per interessos, valors 
comuns, sentiment de pertinença… no vol dir que no existeixin 
divergències ni conflictes.

● el territori: l’espai geogràfic que ocupa la població. Cal conèixer el 
territori.

● els recursos: el primer recurs és la pròpia població i a través del treball 
comunitari l’hem de potenciar - activar. Però també recursos públics i 
privats.

● les demandes: actuals i futures, explícites i implícites.

font: Marchioni , M. (2015)



Què entenem per comunitat?

  → Tradicionalment s’ha donat molta importància a la dimensió territorial del 
concepte de comunitat:

Segons Marchioni (2004):
“La comunidad es siempre un territorio en el cual vive una determinada población 
que tiene determinadas demandas y que cuenta con determinados recursos”. 
(Marchioni- camp de la intervenció comunitària i la participació)

Segons Ander-Egg (2003):
“La comunidad es una agrupación o conjunto de personas que habitan un espacio 
geográfico delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de 
pertenencia o identificación a algún símbolo local (…) con el propósito de alcanzar 
determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas (…)”. (Ander-
Egg- camp de l’animació cultural)



Què entenem per comunitat?

 → Però també existeix la comunitat d’interessos:
Davant el treball amb grups i col·lectius amplis és més important que aquests 
comparteixin certes problemàtiques, sensibilitats, interessos… que no pas el 
territori.

Els interessos i relacions en un territori cada vegada són més variats i 
independents al propi territori (fragmentació social).
Una persona pot identificar-se amb diferents comunitats més enllà de l’espai que 
ocupa.

La “comunitat mítica” no té en compte les diferències que es donen dins les 
comunitats, que són crucials en entendre els processos que porten a l’èxit o al 
fracàs de la governança dels comuns. S’ha d’entendre que les comunitats poden 
tenir interessos diversos. (Agrawal and Gibson (1999))

P.e: una dona d’origen dominicà es pot identificar amb el col·lectiu de dones immigrades, la comunitat de 
veïns, el grup facebook a favor del dret a vot dels immigrants, el grup d’estudiants de l’UOC i el grup de 
mares de l’escola on porta al fill, d’un altre barri.



Què entenem per comunitat?

 → Dimensió relacional:
Allò que prima en el nostre concepte de comunitat és la seva dimensió relacional: per 
tant les possibilitats de reconeixement i d’interacció dels diferents actors.

 → Condicions que possibiliten la sostenibilitat del procomú (Agrawal)
Homogeneïtat d’identitats o interessos
Lideratge apropiat
Poden tenir interessos diversos
...

La xarxa social és el conjunt de relacions que un
individu (o grup) configura entorn a sí mateix i està 
en permanent procés de construcció.



Què entenem
 per comunicació
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Eines 
col·laboratives



Models de xarxa centralitzada, descentralitzada i 
distribuïda, definits per Paul Baran (1964) del RAND 
Institute, per estudiar com crear una xarxa de 
comunicació militar no lineal i robusta .

El ball inaugural del President Johnson l’any 
1965 (una càmera) ball inaugural del President 
Obama el 2009. 



Convergència dels 
mitjans, 
multiplataforma i 
transmèdia



"Quan s'explica una història o s'experimenta un esdeveniment a 
través de diverses plataformes i formats s’està produïnt una 
experiència transmedia". Jenkins, H. (2004). The cultural logic of media convergence. 

International journal of cultural studies , 7(1): 33-43.

"Una història transmedia es desenvolupa a través de diverses 
plataformes, cada element nou fa una contribució valuosa al conjunt. 
Idealment, cada mitjà fa la seva contribució única al desenvolupament 
de la història ".  Henry Jenkins in “Convergence Culture” (2006)

Una definició àmplia de "narrativa transmedia" és el "procés de 
transmetre missatges, temes o històries a un públic massiu mitjançant 
l'ús artístic i ben planificat de plataformes multimèdia" (Jeff Gomez, 2011). – 
Transmedia Digest

Projectes transmèdia i comunicació orgànica



GAFAM = Google + Amazon + Facebook + Apple + 
Microsoft

Plataformes extractivistes 

Eines de control social

Infraestructures del discurs



El camí de les plataformes extractivistes i les 
infraestructures del discurs

https://www.slideshare.net/David_Weingartner/collaborative-economy-and-collaborative-enterprise
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20051998



By Brian Sims [CC BY-SA 2.0  
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)

Reivindicacions per drets socials, laborals, que han rebut l’impacte 
de plataformes extractives i que són possibles i al mateix temps 
controlades i mediades per les infraestructures del discurs.



Dimensionament i
 caracterització de la comunitat potencial

TAC - Total Available Community o Comunitat Total 
Possible.

CAC – Committable Available Community o Comunitat 
Implicable Disponible 

COC - Committable Obtainable Community o Comunitat 
Implicable Obtenible 



Comunicació 
de guerrilla Comunicació 

Transmèdia

Model 
d’organització 
democràtica, 
descentralitz
ada

Design 
thinking i 
disseny 
transicional

Comunicació 
Clàssica

Planificació de la participació i comunicació 
orgànica i distribuïda

Recerca 
Acció 
Etnogràfica 
(EAR)



El projecte de Quepo, explora com abordar la fam com la major tragèdia humana del 
nostre temps. Mirar la fam sense por, des de les seves causes estructurals, tot 
assenyalant els responsables directes i buscant les responsabilitats col·lectives 
compartides. Comunicar la fam des de la narració múltiple d'un univers transmèdia: una 
eina per a cada història, una història per a cada públic. Transformar per erradicar.

Projectes transmèdia,
 comunicació orgànica i distribuïda

Projecte FAM









Comunitat relacional:
El grup de persones que gestionen, tenen cura de i 
treuen profit del bé comú



Núcli impulsor/Grup executor
Integrat per professionals de … que donen suport 
activament al projecte + voluntàries (professionals o 
no) que volen que el projecte existeixi i sigui sostenible.

Col·laboradores
Expertes, especialistes, per acompanyar i assessorar el 
núcl impulsor. Asssegura la qualitat, la profunditat, els 
valors,...del projecte
Mitjans de comunicació, persones mediàtiques,...
Institucions públiques
Organitzacions (ONGs)
Ciutadanes sensibilitzades (faciliten la comunicació 
pública del projecte en xarxes socials, xerrades, 
blogs,...)
Cooperatives o empreses que donen suport en àrees 
concretes del projecte.

Participants (compromeses)
Persones compromeses amb el projecte, que s’hi 
implicaran directament i a més en seran usuàries.
Persones interessades, predisposades a rebre 
informació del projecte, a utilitzar-lo ocasionalment, 
fer-ne difusió i sensibilitzar altres persones.

Potencials participants (conscienciades)
Persones que poden arribar-se a comprometre 
amb el projecte, pot ser que el coneguin però no 
s’han sentit interpel·lades.

Altres

Comunitat relacional al Projecte FAM - Graus d’implicació



Casos

Som Energia





 comunitat 
d’usuàries, participants, 

sòcies, membres
núcli 

impulsor / 
grup

executor

col·laboradores
grup conscienciat
ex-alumnes i profes 
de la Uni. de Girona 
i altres 
col·laboradores

(2009)



Escola de Som 
Energia

Participants (sòcies i 
visitants)

Grups Locals
uns 60 a tot Espanya 
Difonen el projecte, 

busquen socis, 
busquen projectes 

d’energia renovable

Socis 
Inversió 

de capital

Socis 
autoprod

uctors

Socis 
Generatio

n KwH

Referents
Ecopower, 
Enercoop, 

Greenpeace 
Energy

núcli
impuls

or
grup

executor 
alliberatcomissions de 

treball
(socis voluntaris) 
comercialització, 

projectes, 
comunicació, 
educació,...

Projectes 
germans

Som Mobilitat
Som Connexió

col·laboradores
empreses 

proveïdores

(2019)



col·laboradores
empreses 

proveïdores

Escola de Som 
Energia

Participants (sòcies i 
visitants)

Grups Locals
uns 60 a tot Espanya 
Difonen el projecte, 

busquen socis, 
busquen projectes 

d’energia renovable

Socis 
Inversió 

de capital

Socis 
autoprod

uctors

Socis 
Generatio

n KwH

Referents
Ecopower, 
Enercoop, 

Greenpeace 
Energy

núcli
impuls

or
grup

executor 
alliberatcomissions de 

treball
(socis voluntaris) 
comercialització, 

projectes, 
comunicació, 
educació,...

Projectes 
germans

Som Mobilitat
Som Connexió

            

Consell Rector

(2019)
Assemblea 
General



Comercialització 
Generació 
Renovable

Cultura Energètica

Serveis Comuns: Laboral, 
Comptabilitat, Jurídic, 
Finances, Comunicació

IT

Grup executor



L’actual model energètic 
basat en combustibles 
fòssils és insostenible.

Cooperativa comercialitzadora 
independent i compromesa a impulsar 
un model 100% renovable. Al servei 
dels socis i sòcies de manera 
transparent i responsable.

Comercialització: gestió 
de contractes,
facturació, reclamacions, 
cobraments,
Generació renovable:
Cultura Energètica: grups 
locals, cooperativa, 
participació i 
intercooperació
Serveis comuns: jurídic, 
comunicació, 
comptabilitat, laboral, 
finances Comissions de treball: comercialització 

electricitat, projectes (solar fotovoltàica, 
eòlica,...), comunicació, eduació,..
Tasques dels grups locals: difondre el 
projecte, buscar socis, buscar projectes 
d’energia renovable

Qualsevol persona particular, 
cooperativa, empresa, associació, 
fundació, etc. 

ecologistes, 
investigadors, 
productors i/o 
consumidors 
d’energia 
verda, 

Cooperatives 
d’energia verda 
(SomMobilitat, 
SomConnexió,..)
Referents: 
Ecopower, 
Enercoop, 
Greenpeace 
Energy,... 



Llenços



Pla de comunicació tradicional

Equip de direcció
Desenvolupa el pla estratègic 

->
Equip de comunicació

   Planifica i executa la comunicació del projecte

Pla de comunicació i participació orgànica i distribuïda

Equip executor, col·laboradores, participants i usuàries

Desenvolupen el pla estratègic i executen la comunicació i faciliten la participació en el 
projecte 



Planificació i execució de la 
comunicació i participació en un 
projecte col·lectiu

1. Anàlisi de la situació actual

2. Planificació  i calendarització d’objectius i estratègia

3. Execució (accions i tècniques)

➢ Cicle de vida del participant

➢ Experiència del participant

➢ Itinerari de participació

4.  Mètriques i avaluació

5. Quadre de comunicació

Equip executor, col.laboradors, participants i usuàries  puguin contribuîr i fer-se seva la comunicació del projecte



1. Anàlitzar situació actual
a. Narrativa

Explicar el que es fa - el particular
QUI SOM? QUÈ FEM? I COM HO FEM? 
(Pistes: activitats, àmbits de treball, serveis, projectes, persones 
destinatàries, territori d’actuació...)

Crear un discurs bàsic sobre el projecte - el 
global 

MISSIÓ: PER A QUÈ HO FEM?
(Pistes: propòsit, finalitat, objectiu principal; 
problema que volem abordar, valor que 
aportem; gran aspiració que dóna significat al 
projecte)

VISIÓ: QUÈ ENS PROPOSEM EN UN FUTUR? 
COM VOLEM QUE SIGUI AQUEST PROJECTE? 
QUÈ VOLEM QUE PASSI/FACI EN 10 ANYS?
(Pistes: somni explicitat, concretat, 
quantificat; l'any 2028 serem, farem, haurem, 
tindrem...)

VALORS: ELS PRINCIPIS QUE CONFIGUREN 
L’ACTIVITAT

És tant important que el projecte encaixi 
amb la Missió, Visió i Valors, com que les 
persones i col·lectius vinculats els 
coneguin i comparteixin



1. Anàlisi de la situació actual
a. Narrativa  Qui som? 

➔ Amb quins registres lingüistics  s’està 
parlant, haurien de canviar?

➔ Per quins canals de comunicació s’estan 
comunicant, estan funcionant, la 
comunicació és fluïda?  quins es poden 
afegir o canviar? 

➔ Segmentació dins de cada grup



2. Planificar objectius i estratègia per aconseguir-los. 
Relacions amb comunitats i aliats, gestió de pressupostos.
Núcli impulsor, equip operatiu o executor

Quins són els objectius que ens hem marcat en el Pla estratègic del projecte
Per exemple:
➔ 10/19 i 11/19 - Donar a conèixer l’existència del projecte
➔ 2020 - Identificar i arribar a la comunitat o comunitats/ ampliar o consolidar l’equip operatiu
➔ 2021 - Que un nombre X de persones faci el salt d’una proposta extractivista a la nostra

Planificar les accions a desenvolupar per aconseguir aquests objectius 
➔ Gestionar pressupostos/hores disponibles: campanyes de comunicació, publicitat, esdeveniments,...
➔ Definir les metes que volem aconseguir

(clars, concrets, mesurables, realistes, limitats en el temps).

Identificar públics comunitats clau en aquestes accions:
➔ Audiències internes / externes Col.laboradors, participants, usuaris,...
➔ Potencials participants i usuàries/ Altres

◆ Grups d'interès, comunitats de pràctica, comunitats nínxol
(Demografia, interessos, hàbits)

◆ joves, estudiants, emprenedors, dones, desocupats, jubilats, ...
➔ Aliats principals / secundaris:

◆ Responsables polítics, mitjans de comunicació, associacions, sindicats, líders d'opinió, grups empresarials, 
blocaires, ...



2. Planificar objectius i estratègia per aconseguir-los. 
Relacions amb comunitats i aliats, gestió de pressupostos.
Núcli impulsor, equip operatiu o executor



2. Planificar objectius i estratègia per aconseguir-los. 
Relacions amb comunitats i aliats

Què podem compartir amb altres projectes propers?

➔ Relat sobre la transformació de l’economia o sobre coneixement obert i cultura lliure
◆ Missatges: “desconnectem del capitalisme”
◆ Materials comunicables, adaptables i reutilitzables (arxius font amb pautes per 

modificar-los)

➔ Compartir el marc estratègic i objectius comunicatius perquè qualsevol pugui generar 
materials en base a aquests

➔ Donar suport a la comunicació d’altres projectes amb els quals compartim valors

➔ Utilitzar el diàleg i la confrontació del discurs com a comunicació oberta, no predefinida, en 
construcció

➔ ...



2. Planificar objectius i estratègia per aconseguir-los. 
Relacions amb comunitats i aliats



2. Planificar objectius i estratègia per aconseguir-los. 
Calendarització - metes



● Conceptes clau
○ Cooperativisme de plataforma

Plafó de treball
Columnes per organitzar tasques

menú personalitzable

2. Planificar objectius i estratègia per aconseguir-los (comunicació interna)

➔ Auto-organització: et pots assignar 
tasques a tu mateix, pots no assignar-les i 
que qui li sembli s’auto-designi per dur-la a 
terme.



3. Executar accions per aconseguir els objectius
Tenir cura de la imatge i els missatges que donem.

Quins missatges farem servir? 
Continguts escrits / orals:
. Frase clara amb la informació que es vol traslladar - coherència amb la missió i els valors de 
l'entitat - discurs bàsic sobre el projecte
. Informar sobre les accions que s'estan fent
. Educar i motivar - animar a participar i donar feedback

Continguts visuals:
- logotips, diagrames conceptuals, maquetació, guió d'un vídeo, text d'un tríptic, estructura 
d'una presentació
- continguts creïbles, originals i ajustats a l'estratègia acordada.

Quines accions posarem en marxa? A curt, mitjà i llarg termini
Canals i mitjans + eines
Esdeveniments, xerrades, jornades, pàgina web, mitjans externs, mitjans interns, xarxes 
socials, butlletí, email, ...



1. Descobrir: Què, com i perquè // entrevista 



3. Executar accions per aconseguir els objectius



3. Executar accions per aconseguir els objectius

Experiència del participant

2. Interpretar: què diu, què fa, què 
pensa, què sent 



3. Executar accions per aconseguir els objectius

Experiència del participant



3. Executar accions per aconseguir els objectius

Itinerari de participació
Informació temàtica general
Informació sobre el projecte
Crida a l’acció
Acció 

3. Idear: com ho faríem perquè la persona 
pugui tenir aquesta experiència?



Viatge transmèdia



4. Valorar i mesurar.  Escolta activa.Què obtindrem quan haguem aconseguit 
els objectius? Sostenibilitat, visibilitat, influència, participació, ...

Què mesurem, perquè i quan 

. Prendre la temperatura d’on som. Fer una radiografia, identificar tendències

. Avaluar les estratègies implementades en el pla de comunicació. Mesurar l’efectivitat, 
corregir desviacions importants, per elaborar informes, justificar,...
. Contrastar i valorar el que està passant i el que volíem que passés o pensàvem que passaria.
En quins períodes: setmana, quinzenal, mensual, trimestral
Què canviarem en funció dels resultats que obtinguem
. Estem mesurant el comportament adequat?
Per exemple: Si volem una major implicació, què i com ho mesurem?
. Com identificarem les variacions, i no només la mitja?
. Estem mesurant des del principi del projecte?

Font: Lisa Gray i Jennifer Wilson - The Feds/ The Project Factory

Poques mètriques

Pensar una mica Fer iteracions



4. Valorar i mesurar. Què obtindrem quan haguem aconseguit els objectius? 
Sostenibilitat, visibilitat, influència, participació, ...

Major repte, perquè hi ha diferents fonts de dades
Com valorar quin mitjà és més útil: incrementa el nombre de visitants, més temps a la 
plataforma, més continguts compartits,
Ha de mostrar quina utilitat aporta cada mitjà 
El nombre de visites no és una mesura d’èxit (mètriques de vanitat)

Treure conclusions per definir de nou l'estratègia:
➔ On som? Hem aconseguit els objectius que ens havíem planejat?

◆ Donar a conèixer l’existència del projecte
◆ Identificar i arribar a la comunitat o comunitats/ ampliar l’equip operatiu.

➔ Com canviarem el que estem fent, en funció dels resultats que obtinguem, qui ho decidirà?

Limitacions:
- Open source
- Protecció de dades

Font: Lisa Gray i Jennifer Wilson - The Feds/ The Project Factory



4. Valorar i mesurar. Què obtindrem quan haguem aconseguit els objectius? 
Sostenibilitat, visibilitat, influència, participació, ...

Grau d’implicació  i mètriques 
Per mesurar, iterativament (en cada fase del projecte), el nombre de comunitats i públics rellevants implicats i el seu grau 

d’implicació, definit en un ordre d’accions: coneixement, acte de compromís, donació i prescripció.

Graus d’implicació:

* Visitant (Coneixement)

1. Els equips de treball o agents interns utilitzen els materials de comunicació i parlen públicament  del projecte 

(presencialment, als mitjans de comunicació, o les xarxes socials). La comunitat o públic sap que existeix el projecte, quin és el 

propòsit, en sent a parlar, el veu a les xarxes socials, als mitjans de comunicació

Mètriques: 

● Nombre materials de promoció (online i offline) elaborats

● Nombre d’emails i argumentaris i altres materials de difusió i pedagògics  enviats
● Nombre de continguts, articles publicats o mencions, mitjans,...  per part de prescriptors, polítics, portaveus

● Nombre de continguts,  mencions a les xarxes socials 

*Acte de compromís

2. La persona membre de la comunitat o públic interactúa amb la plataforma/projecte o amb el relat entorn al projecte, 

s’informa,  participa a una trobada o esdeveniment, en parla públicament, (presencialment, als mitjans de comunicació, o a les 

xarxes socials).

Mètriques:

● Nombre de persones participants a trobades presencials o esdeveniments

● Nombre d’interaccions  a les xarxes socials
● Nombre de visites web



4. Valorar i mesurar. Què obtindrem quan haguem aconseguit els objectius? 
Sostenibilitat, visibilitat, influència, participació, ...

*Contribució

3. La persona membre de la comunitat o públic es registra a la plataforma i es converteix en usuària o col.laboradora,  fa 

un comentari, puja una foto, … comparteix la seva interacció amb altres persones, crea o adapta els materials de 

comunicació  (presencialment, als mitjans de comunicació, o a les xarxes socials).

Mètriques:

● Increment de nombre de participants en la plataforma/projecte

● Nombre d’interaccions amb el projecte
● Nombre de Butlletins/mails clicats, oberts, llegits… 

*Prescripció

4. La persona Participant recomana la participació en el projecte a altres persones  (presencialment, als mitjans de 

comunicació, o a les xarxes socials).

Mètriques:

● Increment de nombre de participants en la plataforma/projecte
● Nombre d’interaccions  amb el projecte

● Nombre de d’interaccions  a les xarxes socials

● Nombre de visites web 

*Participació activa

5. La persona Participant forma part de la governança del projecte, va a les reunions del seu grup local, llegeix els 

estatuts, revisa el pressupost, participa a les assemblees, pren acta, fa propostes.

Mètriques:

● Increment de nombre de participants en les reunions locals i assemblees

● Nombre de persones participants en l’equip executor del projecte



5. Quadre Estratègia de comunicació
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